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Fortsatt arbete vid Mobergstenen

Nästa moment i arbetet med smålandsgärdsgården var att vira vidjorna runt störarna
och på sätt fästa fast granslanorna. Vidjorna behövde värmas så att de blev lätta att
böja. Det blev Thomas jobb. Killarna på bilden Conny, Bosse, Ulf och Thomas (Kjell
tog bilden) står stolt vid sin gärdsgård. Det gick väldigt bra.

Inte nog med detta – en skylt skulle också sättas upp vid Mobergstenen. Det är den
fina informationsskylten om platser som Vilhelm Moberg har skrivit om. Sådana
skyltar finns också vid Mobergskolan i Moshultamåla och vid Duvemåla. Emmaboda
kommun har tagit fram text och karta och Hembygdsföreningen står för montering på
plats. Kartan finns på både svenska och engelska. Samma gäng som jobbar med
staketet har även tagit sig an arbetet med skylten. Thomas satte allt på pränt genom att
rista in killarnas initialer och årtal.
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Planering av skogsdungen i hembygdsparken

Intill grillstugan i
hembygdsparken
finns en liten
skogsdunge som
nu planeras bli en
naturlekplats. Det
ska bli vägar så där
så att man kan
komma fram med
både barnvagnar
och rullstol. Här
(på bilden intill)
går Vivi-Ann och
Pelle och funderar
på ”var ska älgarna
stå, och kossorna.
Hur gör vi med bron och på vilken plats passar skogskojan bäst”? Detta kommer att
vara helt klart till sommaren.
Nedan sitter Pelle, Maja-Stina och Vivi-Ann tillsammans med ”andra gubbar” och
njuter av den härliga miljön i skogsdungen.
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Teater på Hembygdsdagen den 6 juni

Missa inte detta tillfälle! Vi har flyttat vår hembygdsdag till den 6 juni. Detta blir en
riktig familjedag. Vi börjar med teaterföreställningen ”För Evigt Ung” kl 13.00 för
stora och små. Teatern handlar om en liten flicka som bor i Amerika. Hennes förfäder
kommer från Sverige och på något sätt får hon tips från ”äldre släktingar” om hur det
var förr i Sverige och varför så många utvandrade till Amerika.
Maja-Stina Johansson
Wang har regisserat
pjäsen och hon har
även skrivit manus.
Idén bygger på vårt
samarbete med
föreningens vänort
Chisago City i
Minnesota.
Välkomna! Detta
kommer att bli
spännande.
När teaterföreställningen är slut
så kommer vi att dela
ut glashjärtan till alla
barn som fötts i
socknen under senaste
året.
Därefter blir det
ponnyridning och
gammaldags lekar
samt upptäcktsfärd
bland hantverkare
som ställer ut i
parken. Du kan även
prova på olika
hantverk.
Det finns varmkorv,
hamburgare, kaffe,
kakor, dricka m.m. att
köpa. Hjärtligt Välkomna!
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Förberedelser inför teaterpjäsen

Ett tält behövs om det blir regn, en provisorisk scen behövs också. Här förbereds för
teaterföreställningen. Klart är att tältet ska stå framför Mobergstugan. En tillfällig scen
byggs upp med lastpallar. Det får duga tills
det ev.
kommer upp
en permanent
scen i parken.
Den frågan
utreds just
nu.

Kommittéer

Bokkommittén jobbar vidare med nästa hembygdsbok. Det blir bok nr 21, men det är
inte bestämt ännu när den ska ges ut. Det blir antingen år 2023 eller 2024. Några
artiklar är redan färdiga men ännu är det mycket forskning som återstår. Hela
kommittén jobbar på för fullt.
Så gör även de övriga kommittéerna.
Textilkommittén träffas varje onsdag för att
planera och göra utställningen klar till
sommaren. Husmoderskommittén är alltid
på gång med att servera kaffe och
”godsaker” på våra onsdagsträffar. De har
också träffats för att baka kakor till
sommarens evenemang. På bilden syns
Vivi-Ann och Ulla.

Amerikakommittén har ett möte den 2 juni. Då går vi vidare med den familj som vi
kallar ”våra egna Karl Oskar och Kristina”. Det är härifrån idén till
teaterföreställningen kommer. Vi vill veta vad som hände med Johan Magnusson från
Tokelsmåla och hans familj när de kom fram till Chisago City år 1880. Forskning
pågår.
Byggkommittén har alltid att göra, från att bygga skyltar, göra staket till att nu bygga
en provisorisk scen i hembygdsparken.
Evenemangskommittén har detaljplanerat hela sommarens aktiviteter. De har haft flera
möten nu under våren. Det är mycket att tänka på. Det gäller att skaffa fram folk till
alla moment som ska utföras under ett evenemang.
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SOMMARPROGRAM 2022
Sommarcaféet i Algutsboda Hembygdspark öppnar
söndagen den 3 juli kl 14.00.
Öppettider: söndagar - fredagar kl 14.00 – 18.00 t o m
den 14 augusti (lördagar stängt)
Vi serverar kaffe och våfflor.
Hjärtligt Välkomna till en stunds avkoppling i vår
fina hembygdspark!
Datum

Aktiviteter sommaren 2022

6 juni kl 13.00

Hembygdsdag i Algutsboda Hembygdspark.
Barnteater, utdelning av glashjärtan, hantverk m m
Torvens Dag. Torstamåla torvmuseum
Gudstjänst i Hembygdsparken
Arrangeras i samarbete med Algutsboda församling
Mobergafton i Ingelsmåla
Mobergläsning. Musik: Christer Lundgren
Sommarkväll vid Stampadammen i Broakulla
OBS! Endast metartävling
Musik i Sommarkväll i Algutsboda kyrka: ”Ted Gärdestad – en
berättelse om sångerna och livet”: Erik Winqvist och Simon Forsman.
Därefter kvällskaffe i hembygdsgården (arrangeras i samarbete med
Algutsboda församling)
Allsång i Åfors Folkets Hus.
Allsångsledare Tommy Elmgren. Därefter liten buffé. OBS! Anmälan till
nicke.grozdanovski@gmail.com
Mobergafton i Algutsboda Hembygdspark
Mobergläsning. Musik: Elin och Louise
Berättarkväll i Bökevara
Ulf Beijbom berättar om Vilhelm Moberg och om ut-/invandring.
Musik: Johansfors Musikkår
Gudstjänst i Persmo skolmuseum
Musik i hembygdsparken. Hardy och Kurt
Öppet Hus. Torstamåla torvmuseum

12 juni kl 13.00
19 juni kl 14.00
5 juli kl 18.00
6 juli kl 18.00
7 juli kl 18.00

8 juli kl 18.00

12 juli kl 18.00
13 juli kl 18.00

24 juli kl 14.00
31 juli kl 14-18
21 aug. kl 13.00

Fotoutställning i Nybygget:
Vi visar bilder från naturen i Algutsboda socken. Allmänheten har skickat in foton. Kom och
rösta på den vackraste bilden! Vi visar också en utställning om Vilhelm Moberg och
samarbetet med Algutsbodas vänort Chisago City i Minnesota.
Hantverksmuséets utställning: Textilier och bruksföremål från Wibergs i Bökevara, samt
hygienavdelning och skrädderi. Se också våra övriga hus i parken.
Eventuella ändringar av programmet meddelas på vår hemsida, genom anslagstavlor och
annonsering i ortspressen.
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Konsert den 7 juli kl 18.00 i Algutsboda Kyrka. Därefter serveras kvällsfika i
Hembygdsgården.

Evenemangskommittén 2022-05-31
genom Marianne Henningsson
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